UN MOMENT AL CONFRUNTĂRILOR COLONIALE PENTRU
SUDANUL NILOTIC: TRATATUL ANGLO-CONGOLEZ DIN 12 MAI
1894. ECOURI DIPLOMATICE ROMÂNEŞTI
Gabriel Leahu
Sfărşitul secolului al XIX-lea este dominat de expansiunea colonială

europeană, cel mai afectat fiind continentul african, împărţit şi luat în stăpânire

aproape în totalitate până în
Britanie,

1 9 1 41 •

Principalii competitori au fost Marea

Franţa, Germania, Belgia, Italia, Portugalia, Spania, care se
"îmbulzesc"2 să ocupe zone cât mai întinse şi mai valoroase din punct de

vedere strategic, economic, militar. De aici tensiuni, crize, confruntări şi chiar
conflicte deschise pentru Tunisia, Egipt, Congo, Niger, Sudanul Nilotic,

Maroc, care au marcat serios relaţiile internaţionale de la sfărşitul secolului al

XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.
Principalii competitori au fost Anglia şi Franţa, marile centre de interes
comun

fiind

Egiptul,

Sudanul

Nilotic,

Africa

"temporară" a Egiptului de către englezi, în

1 882,

Occidentală.

Ocuparea

a constituit principalul

motiv al antagonismului colonial franco-englez, datorită valorii pe care o juca

acesta în strategia imperială a celor două mari puteri. Pentru Anglia

considerentele strategice erau esenţiale : Egiptul era privit ca o anexă a
A

Canalului Suez, care constituia cea mai scurtă rută maritimă spre India. In

cazul Franţei era mai mult o problemă de sentimente, de orgoliu naţional,

întemeiată pe prezenţa sa îndelungată şi, paradoxal, pe refuzul său de a se

§

implica direct în ocuparea E iptului, situaţie percepută ca o nouă înfrângere

umilitoare, un al doilea Sedan .

Dificultăţile financiare cu care se confrunta Egiptul, cheltuielile de

întreţinere a trupelor, presiunea diplomatică permanentă din partea Franţei,
izolarea internaţională tot mai mare, convin� cabinetul englez de avantajul
reîntoarcerii la situaţia dinainte de

1 882.

In timp ce guvernul pregătea

retragerea, izbucneşte revolta mahdistă din Sudan, aflat sub dominaţia
1

Făceau excep�c doar Etiopia şi Liberia.
Traducerea termenului englez scramb/e, utilizat în epocă pentru a desemna concurenţa pentru
Afiica. Prima menţiune o întâlnim în 1 884, în ziarul Times, "scramble for Africa". W. Reinhard,
Petite histoire du colonialisme (trad. de I'allemagne), Paris, Belin, 1 997, p. 243. Vezi şi
H. Brunschwig, Le partage de l'Afrique noire, P;uis, Flammmion. 1 97 1 , p. 1 56- 1 60.
1 H . Wesseling. Le partagc de l'Afrique (1880-1914), trad. d'olandais, Paris, Denoel, 1 996,
p. 304.
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egipteană din
care în

1 88 1

�

1 822.

Iniţiatorul "exploziei sudaneze" a fost Mohamed Ahmed,

se proclamă

Maluii, salvatornl musulmanilor, trimisul lui Allah

pentru a m ntui lumea de suferinţă şi pentru a restaura Islamul în puritatea sa
originală4 . In august 1 88 1 , el proclamă războiul sfânt împotriva opresorilor
străini, iar din 1 882, întregul Sudan este cuprins de flăcări5 .
La început, britanicii nu acordă importanţă mişcării mahdiste, în care
văd doar o mişcare religioasă de anvergură locală, lordul Granville
considerându-1 "un fals profet"6. Ocuparea oraşului El Obeid ( 1 883)
determină

organizarea

unei

expediţii

egiptene,

pusă

sub

comanda

generalului britanic Hicks, distrusă însă aproape în întregime de dervişi la
noiembrie

1 883, în bătălia de

5

la Saikan7. Principalele consecinţe ale victoriei

au fost prăbuşirea totală a administratiei egiptene în Sudanul occidental
g
(Kordofan, Darfur şi Bahr el Ghazal) şi hotărârea guvernului englez ca
egiptenii să evacueze ţara9 . Oricum, Egiptul nu avea fondurile necesare
pentru organizarea unei

expediţii militare

serioase,

englezii

hotărând

amânarea luptei îm otriva mahdiştilor până la redresarea sa financiară10•
p
Generalul Gordon1 , reangajat de guvernul egiptean in ianuarie 1 884,

primeşte ordinul să organizeze evacuarea, dar este izolat la Khartoum, şi
după un lung asediu, ucis împreună cu întreaga garnizoană, la 26 ianuarie

1 885 12 •

4

În acest fel se încheia dominaţia egipteană asupra Sudanului,

Histoire generale de I'Afrique. VII. L'Afrique

Paris, Edition UNESCO, 1 987, p. 83.
5 Fabumni, The Sudan in ang1o-egyptian
1800-1956, Longman, 1 960, p. 38.

sous

domination coloniale, 1880-1930.

relations. A case study in power politics,

Ibidem, p. 33.
Din cei 1 0 000 de soldaţi egipteni au scăpat doar 500. E. Sik, Histoire de l'Afrique Noire, 1,
ed, Budapeste, Akademiai Kiado, 1 965 , 359.
Histoire generale , p. 84.
9 R. Robinson, J. Gallagher, A. Denis, Africa and the Victorians. The official mind of
imperialism, London, Macmillan. 1 96 1 , p. 1 32- 1 33.

6

7
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1 0 In acest sens, guvernul britanic avertiza guvernul egiptean în noiembrie 1 883 c ă "Guvernul
Majestăţii Sale nu poate să facă nimic în problema care ar arunca asupra lor responsabilitatea
operaţiunilor în Sudan. Această responsabilitate trebuie să rămână în seama guvernului
egiptean, care se va baza pe propriile sale resurse... guvernul egiptean ar avea dreptate dac ă
şi-ar restrânge acţiunea la operaţiuni defensive". Fabumni, op.cit.. p. 33. Vezi şi R. Oliver,
A. Atmore, L'Afrique depuis 1800, (trad. d'anglais), Paris, PUF, 1 970, p .97.
1 1 Fost guvernator general al Sudanului între 1 876- 1 879, când demisionează, în semn de
protest faţă de "înlăturarea prietenului său Ismail" (khedivul Egiptului între 1 863 şi 1 879),
înlăturat la intervenţia comună a Angliei şi Franţei. Fabumni, op.cit., p. 3 1
1 2 Moartea sa a produs o vie emoţie asupra opiniei publice engleze, care solicită guvernului să
răzbune moartea eroului. Cabinetul a fost acuzat de indecizie şi şovăială, iar ministrul de război
pentru zgârcenia sa cu oamenii şi materialele. Ziarul Times rezuma într-un editorial reacţiile
populaţiei, spunând că "şocul cauzat de vestea căderii Khartoum-ului nu avea nici o asemănare
în experienţa acestei generaţii". Ibidem. p. 42.
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concomitent cu afirmarea noului stat islamic mahdist.
Dacă securitatea Suezului a fost realizată prin ocuparea Egiptului,
stăpânirea Sudanului Nilotic permitea controlul Nilului, acesta fiind un
13
adevărat "castel de apă" . Astfel, în sezonul ploios, debitul Nilului creştea
datorită apelor Nilului Albastru, provenite din Etiopia; în sezonul secetos,
rolul fundamental îl avea Nilul Alb, ce-şi aduna apele din Sudan şi Uganda.
Dezvoltarea agriculturii, irigată în cea mai mare parte, transforma stăpânirea
Nilului, şi mai ales a Nilului Alb, într-un factor strategic vital. Nu întâmplător,
oamenii de stat egipteni considerau că "Egiptul depinde de Nil, iar Nilul
înseamnă Sudan. E,riptul şi Sudanul sunt deci indisolubil legaţi, precum
1
corpul şi sufletul"
Treptat, britanicii realizează importanţa regiunii, sir
15
Ewelyn Baring repetând cu obstinaţie - parafrazându-1 pe Herodot - "Nilul
16
este al Egiptului, iar Egiptul este Nilul" . Evident că, în aceste circumstanţe,
nu puteau accepta ca o altă putere europeană să controleze Sudanul Nilotic,
construirea unui baraj, mai ales pe Nilul Alb, punând sub semnul întrebări i
existenţa Egiptului. Este una din cauzele principale ale permanentizării
17
prezenţei lor "temporare" în Egipt ,
La 20 ianuarie 1 893, inginerul francez Alexandre Prompt susţinea, cu
ocazia unei conferinţe organizate la Institutul egigtean din Cairo, posibilitatea
de a construi un baraj pe Nilul Alb, la Fachoda 8 . Conferinţa i-a fascinat pe
francezii din Partida Colonială, care înţeleg că prezenţa în Sudanul Nilotic ar
putea forţa M area Britanie să redeschidă problema Egiptului. Este începutul
crizei Sudanului Nilotic, care va culmina cu incidentul Fachoda, din 1 898,
când cele două mari puteri s-au aflat gata de război.
•

1 3 G. Hardy, La politique coloniale el le partage de la terre au XIX• et xx• siecles,
Paris, A. Michel, 1 937, p. 243.
14 W. l.anger, The diplomacy of imperialism, 1890-1902, second ed., New York, A.A. Knopf,
1 960, p. 1 07.
1 5 Ministrul plenipotenţiar britanic în Egipt, între 1 883 şi 1907; a fost, în reali�te, guvernatorul
atotputernic al ţării, care a reorganizat din temelii administraţia şi economia. Innobilat, devine
primul lord Cromer. Th. Pakenham, The Scramble for Africa. White Man's Conquest of
the Dark Continent from 1876 to 1912, New York. Avon Books, 1 992, p.338-34 1 .
16
Apud, H. Wesseling, op. cir. . p. 303. "Orice putere care stăpâneşte valea Nilului Superior
trebuie, nota el în 1 899, detenninat de forţa poziţiei sale geografice, să domine Egiptul". Apud,
Robinson. Gallagher, op.cit., p. 285.
17 Robinson, Gallagher, op. cir. , p. 134. Nu trebuie neglijate interesele strategice globale, după
1 887 Salisbury considerând că "pivotul securităţii în Mediterana este Cairo şi nu
Constantinopol". A.J.P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe, 1848-1918, Oxford,
Oxford
University Press, 197 1 , p. 32 1
18
Post egiptean fondat în 1 d55 şi cucerit de mahdişti în 1 884. Langer, op.ciL, p. 127; 264-265.
Vezi şi H. Wesseling, op.cit., p. 3 10: M. Michel. La mission Marchand, 1895-1899, Pa�is,
Mouton, 1972. p. 1 9.
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Studiul nostru îşi propune să prezinte unul din momentele principale ale
crizei Sudanului Nilotic, tratatul anglo-congolez din 1 2 mai 1 894, care a reuşit
să tensioneze relaţiile internaţionale. Ne-am oprit asupra acestui moment
datorită importanţei sale, dar mai ales datorită descoperirii în Arhiva
Ministerului Afacerilor Externe român a unor rapoarte diplomatice al căror
subiect era problema Sudanului Nilotic şi tratatul anglo-congolez. Înţelegerea
problemei în toată complexitatea sa, capacitatea de analiză demonstrată de
diplomaţii români ne-au determinat să anexăm la studiul nostru şi cinci din
cele mai reprezentative documente.
După izbucnirea revoltei mahdiste, Marea Britanie a avut două obiective
principale : izolarea mişcării mahdiste la limitele Sudanului şi stoparea oricăror
tendinţe ale Marilor Puteri de a pătrunde în zona Nilului Superior. Accesul
concurenţilor Angliei spre izvoarele Nilului se putea face atât din est, cât şi din
vest. Calea cea mai uşoară era dinspre coasta de est, prin Etiopia şi prin Uganda,
bine plasaţi în zonă fiind, alături de britanici, francezii şi germanii. Dinspre vest,
accesul era mult mai dificil, dar nu imposibil, posibilităţi de penetrare având
germanii (din Camerun), francezii (din Congo) şi Statul Independent Congo (a
cărui graniţă teoretică era aproape de izvoarele Nilului).
Principalul pericol îl reprezenta Franţa, care se putea apropia de Sudan
atât dinspre Marea Roşie, cât şi dinspre Sudanul occidental 1 9 • Pentru a-i bloca
accesul dinspre est, britanicii încurajează, încă din 1 884, stabilirea Italiei pe
litoralul Mării Roşii. Astfel, la 20 oct. 1 884, ambasadorul Italiei la Londra
raporta, într-o scrisoare confidenţială, o discuţie neoficială avută cu lordul
Granville, care nu ar fi vrut să lase portul Massaua "în mâinile barbarilor sau ale
unei Puteri rivale" . Întrebarea pusă de ministrul de externe britanic era dacă, în
cazul în care Turcia, putere suzerană nu I-ar ocupa, "ar fi dispusă Italia să o facă
0
?"2 • Nigra considera demersul lui Granville drept un indiciu al unui viitor
sprij in britanic în politica de expansiune maritimă şi a disponibilităţii cabinetului
englez faţă de Italia. Poziţia binevoitoare era considerată de ambasadorul italian
drept rezultatul atitudinii favorabile avute de guvernul său în problema
e�iptea��2 1 , el recomandând menţinerea acesteia în speranţa unor avantaje
vntoare- - .

W. Langer. op.cit.. p. 1 08-109; vezi şi E . Sik, op.cit.. p. 27 1 .
G.B. Naitza, D colonialismo neUe storia d'Italia, 1882-1949, Firenze, La Nuova Italia
editrice, 1 975. p. 57-59, Lettera confidenziale de/l "ambasciatore italiano a Londra, C. Nigra,
19
0

2

a/ ministri de�li esteri P. S. Mancini.
21

22

"E questo �n primo fmtto delia nostra atitudine nelle cose Egiziane". Ibidem. p. 56.

Ibidem
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La

22

decembrie 1 884, oferta engleză a devenit oficială. Pregătită în

secret, ocupaţia militară a portului Massaua, în care primul-ministru Mancini

vedea cheia Mediteranei, s-a produs la 5 februarie 1 885, în ciuda protestelor
formale ale Turciei şi Egiptului23. Extinderea italienilor în zonă determină

conflictul cu Etiopia, negusul Johannes IV "denunţând reginei Victoria

r.f

italienii care îi ajutau pe duşmanii Angliei, favorizând comerţul musulman" 4 .
De aici divergenţele itaio-engleze dintre 1 886- 1 889, Marea Britanie

sprijinidu-1 pe negus în lupta împotriva mahdiştilor (campaniile eşuate din

1 886 şi 1 889)2 5 ; de asemenea, activitatea italienilor în zonă era mult prea

amplă pentru a nu-i pune pe gânduri pe britanici. Abia după moartea lui

Johannes IV, ucis pe câmpul de luptă de mahdişti, Italia este încurajată să

pătrundă în Etiopia, unde francezii şi ruşii deveniseră deja o prezenţă
semnificativă26 • Sprijinit de italieni să se impună după moartea lui Johannes
IV, Menelik acceptă, la

2

mai 1 889,

Tratatul de prietenie şi comerţ

de la

Ucciali2 7 • Articolul 1 7, interpretat tendenţios de italieni, a permis proclamarea

protectoratului asupra Etiopiei28, prin care se blocau, temporar însă, intenţiile
Franţei de a pătrunde spre Nilul Superior din această direcţie.

Prezenţa germană în Uganda, şi mai ales iniţiativele lui Cari Peters,

ameninţau supremaţia britanică în bazinul Nilului29 , ceea ce produce nelinişte

30 • Salisbury, legat indirect de Germania prin
Acordurile Mediteraneene din 1 887, ştia că se poate înţelege cu Bismarck,
mai ales după lansarea, în 1 888, a primului mare împrumut rus la Paris, care
la Foreign Oftice în aprilie 1 889

marca evidenta apropiere franco-rusă3 1 • În acest context european modificat,

Bismarck avea nevoie de bunăvoinţa Marii Britanii în Europa, la fel de mult
cum avea Salisbwy de prietenia germană în Africa Orientală. În ianuarie

1 889, cancelarul german propunea Angliei o alianţă secretă împotriva Franţei,

respinsă politicos de Salisbwy, care nu dorea să se angajeze formal; oricum el

foloseşte prilejul pentru a câştiga încrederea Franţei, căreia îi face cunoscute

23 Ibidem, p. 13; vezi şi J.L. Miege, op.cit., 1 30; R. Gildea, op.cit., p. 345.
24 Bourgin, Francesco Crispi, în Ch.A. Julien, Les politiques d'expansions imperialistes,
Paris, PUF, 1949, p. 1 30.
25 E. Sik, op.cit., p. 37 1 .
26 A . Filimon, Curs de istoria Africii, Iaşi, 1 98 1 , p. 147- 1 48; vezi şi J. Meyer, J. Tarrade,
A. Rey-Goldzeiguer, J. Thobie, Histoire de la France coloniale. 1. Des origines a 1914.
Paris, A. Colin, 1 99 1 , p.659; E. Sik, op.cit., p. 374-375.
27 Vezi varianta italiană a tratatului în Naitza, op.cit.. p. 65-67.
18 Ibidem, p. 1 8; vezi şi C. Giglio, Article 17 of the Treaty of Uccialli, în Journal of African
Hist01y, t. VI, nr. 2/1965, p. 22 1-23 1 .
29 H . Brunschwig, op cit. , p . 87.
]O Robinson, Gallagher, op.cit., p. 290.
]l P. Mi Iza Histoire des relations intemationalcs de 1871 a 1914. Paris. A. Col in, 1990, p. 73.
.
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3
intenţiile germane 2. Bismarck nu dezannează, încercând o apropiere pe

tărâmul displ}telor coloniale, care cel puţin în Africa de Est deveniseră

exasperante. In ochii lui Bismarck, Africa Orientală era "cel mai profitabil
33
sacrificiu pe altarul prieteniei" , chiar dacă el declara ambasadorului francez
că "Germania face concesii coloniale Angliei, nu din dragoste faţă de ea, ci
3
datorită lipsei de valoare a coloniilor germane" 4 • Mai mult, în iulie 1 889,

Herbert von Bismarck spunea unui emisar englez că "suntem obosiţi şi

plictisiţi de complicaţiile din Zanzibar"3 5 şi că "valoarea comercială a Africii

de Est este mai mult o ficţiune", arătându-se dispus să se ajungă la
soluţionarea dificultăţilor reciproce din zonă. Este încă o dovadă că pentru
Bismarck problemele coloniale jucau un rol secundar, "adevărata hartă a
Africii aflându-se în Europa"36•

În

timpul tratativelor, germanii au fost de acord să părăsească Uganda,

în schimbul obţinerii zonei din jurul lacurilor Victoria sau Nyassa, care
puneau Africa Orientală germană în contact cu Statul Independent Congo.

Pretenţiile germane loveau în visul lui Cecil Rhodes de a înfăptui "calea

imperială" Cap-Cairo,

realizată prin

asigurarea

continuităţii

teritoriilor

britanice pe axa nord-sud. Soluţia este găsită de Mackinon, preşedintele lui

Imperial British East Africa Company, care obţinea de la regele Leopold II, la
24 mai 1 890, promisiunea că va ceda un coridor de trecere pe teritoriul

3
Statului Independent Congo 7• Pentru a obţine retragerea germanilor din
apropierea Nilului, Salisbury oferă insula Heligoland, "o atracţi� irezistibilă
pentru Wilhelm II, care începuse ruinătoarea

Flottenpoliti/('38 • In

acest fel,

flota germană putea trece, fără a părăsi teritoriul naţional, din Marea Baltică în
Marea Nordului, prin canalul Kiel (a cărui construcţie tocmai începuse), fără

ca tunurile engleze să-i mai controleze accesul.

La 1 iulie 1 890 era semnat tratatul care, prin cele 1 2 articole, "lichida
contenciosul germano-britanic şi prefigura o antantă durabilă între cele două
3
ţări" 9• Tratatul preciza sferele de influenţă germană şi engleză în Africa. În
Africa Orientală, Germania nu putea depăşi muntele Kilimanj�tro, renunţa la
32 AJ.P. Taylor, op.ciL, p. 32�327.
'' Robinson, Gallagher, op.ciL, p. 291.
3-1 Apud A. J. P. Taylor, op.dL, p. 326.

35 Bismarck afmna că , "consulul său la Zanzibar trimite mai multe rapoarte şi ridică mai multe
probleme decât restul serviciului extern". G. Craig, Gennany, 1866-1945, Oxford, Oxford
University Press, 1 995, p. 1 23.
� Lothar Gall, Bismarck. The white revolutionary, voi. II, p. 143.
37 Promisiune concretizată in tratatul anglo-congolez din 25 mai · 1 894. W. Langer, op.cit.,
e· 1 1 8- 1 1 9. Vezi şi Brunschwig, op.ciL, p. 87.
8 Robinson, Gallagher, op.ciL, p. 294.
39 Brunschwig, op.ciL, p. 88.
·
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Vitu şi Uganda, recunoştea protectoratul britanic asupra Zanzibarului, primind
în schimb insula Heligoland. În Africa Occidentală, cea mai importantă
reglementare era deschiderea accesului către lacul Ciad, atât pentru germanii
din Camerun cât şi pentru britanicii din Nigeria. În Africa de Sud-vest,
Germania obţinea accesul la fluviul Zambezi40.
A fost o mare victorie pentru Marea Britanie, care "obţine pe cale
diplomatica ceea ce nu putuse dobândi pe teren'.4 1 şi reuşeşte să îndepărteze
Germania de izvoarele Nilului. Acordul anglo-german nu este primit favorabil
în Germania, unde stâmeşte nemulţumirea colonialilor grupaţi în jurul lui Karl
Peters, care dădea glas sentimentelor de frustrare resimţite, s unând că "am
r
schimbat trei regate pentru o scăldătoare în Marea Nordului'.4 . A existat şi o
reacţia negativă a opiniei publice engleze, care s-a datorat cedării insulei
Heligoland, a cărei importanţă era reconsiderată43. La fel de prost primit este
tratatul şi la Paris, unde se credea că "înţelegerea simboliza un acord mult mai
profund asupra Egiptului'.44• Din acest motiv, Franţa îşi aduce aminte că era şi
ea, alături de Anglia, garanta integrităţii Zanzibarului încă din 1 862 şi cere
explicaţii. Salisbury răspunde lui Waddington că "a uitat", i cere scuze şi se
arată dispus să compenseze corespunzător Republica 5 • Pe parcursul
negocierilor, francezii au solicitat recunoaşterea poziţiei lor speciale în
Tunisia, a protectoratului asupra insulei Madagascar, stabilirea calendarului
retragerii engleze din Egipt şi delimitarea sferelor de influenţă în zona
Nigerului46• Salisbury acceptă compensaţii doar în Madagascar şi Africa de
Vest, unde recunoştea o zonă de influenţă uriaşă între Niger şi Ciad.
Înţelegerea franco-engleză este oficializată prin schimbul de scrisori din
5 august 1 890. Franţa recunoştea protectoratul englez în Zanzibar şi Pemba,
primind mână liberă în Madagascar şi Sudanul Central şi Vestic, până la linia
care mergea de la Say, pe Niger, la Barroua, pe ţărmul lacului Ciad47. Această
prevedere permitea francezilor să-şi unească posesiunile dintre Mediterana şi

iJ

40
41

42

Vezi textul tratatului în Brunschwig, ibidem, p. 1 29- 1 36.

H. Wesseling, op.dL, p. 2 1 6.

Ap1.1d Brunschwig. op.dL. p. 88.
Brunschwig, L'expansion Kllemande outn--mcr. Du XVC siecle a nos jours, Paris, Pl.JF,
1 957, p. 146- 1 47. Mai trebuie adăugată nemulţumirea reginei Victoria faţă de trocul efectuat,
in urma căruia se renunţase la una din posesiunile engleze, ceea ce era considerat un lucru rău.
B. Porter, The Lion's Share. A Short History of British bnperialism 1850-1995, third ed.,
London and New York, Longrnan, 1 996, p. 1 65.
44 Robinson, Gallagher, op.dL, p. 301 .
45 DDF, r serie, voi. VIII, doc. 9 1 , Waddington către Ribot, 2 1 iwzie 1890.
46 Ibidem, documentele 1 0 1 , 1 27, 1 32, 1 36, Waddington către Ribot la 1, 22, 26 iulie şi 1

43

august
47

1890.

Brunschwig, Le partage_, p. l 37-1 39.
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Congo şi lăsa deschis accesul spre Sudanul Nilotic, atât dinspre Congo, cât şi
dinspre Niger4 8. Se pare că Salisbury nu a înţeles de la început importanţa

strategică a zonei, pentru că la 1 1 august 1 890 el declara în Camera Lorzilor
:"Nu

voi

insista asupra avantajelor acestor locuri care sunt complet

necunoscute nu numai înălţimilor Voastre, dar şi întregii rase omeneşti ...

Oricine se uită pe hartă şi doar măsoară gradele va fi probabil de părere că

Franţa a pretins o parte considerabilă de pământ. Dar este necesar să judecăm
pământul nu doar după întindere, ci şi după valoare. Acest pământ este ceea ce

agricultorii ar numi "pământ uşor", cu alte cuvinte acolo este deşertul
Sahara'49 . Salisbury încheia cu o butadă ce a devenit repede celebră, dar care

i-a ulcerat multă vreme pe francezi: "Să lăsăm cocoşul galic să scurme în
nisip, poate aşa îşi va toci ghearele"50.

După ce a izolat Sudanul Nilotic de Germania şi Franţa, Salisbury

tratează cu Italia pentru a delimita sferele de influenţă în zona Mării Roşii şi a
putea controla toţi afluenţii Nilului5 1 • Tentativa engleză se � loveşte de

intransigenţa lui Crispi, care refuză să renunţe a priori la Kassala. Intrerupte în

octombrie 1 890, tratativele sunt reluate după căderea lui Crispi (februarie

1 89 1 ) şi finalizate prin acordul din 24 mai 1 89 1 5 2 . Tratatul recunoştea Italiei

dreptul de a-şi extinde influenţa asupra platourilor etiopiene, în schimbul unei

libertăţi similare acordate Marii Britanii pe Nilul Superior. Italienii erau

încurajaţi să-şi formeze un mare imperiu în Africa Orientală, blocând astfel

orice posibilitate de acces spre Valea Nilului. Din acest motiv, francezii vor
sprij ini material rezistenţa etiopienilo�3.

Prin acordurile încheiate în 1 890- 1 89 1 , englezii au "zăvorât" intrarea

dinspre est spre Valea Nilului, dar au lăsat liberă ruta occidentală. Expediţiile

ştiinţifice şi militare franceze au demonstrat englezilor posibilitatea accesului

dinspre vest, fapt care-i determină să încheie acordurile din anii 1 893- 1 894 cu
Germania şi Statul Independent Congo. Convenţia din 1 5 noiembrie 1 893
stabilea graniţa dintre Camerun şi Nige�4 . Germanii preluau Adamaoua şi

ţărmul meridional al lacului Ciad, limitele estice ale Camerunului fiind aşezate

48

Meyer, Tarrade, op.cit., p. 642.
Robinson, Gallagher, op.cit., p. 303.
50 Apud G. Hardy, op.cit., p. 196.
51 Robinson, Gallagher, op.cit., p. 303-304.
5 2 W. Langer, op.cit.. p. I l O. Vezi şi J.L. Miege, L'lmperialisme colonial italien, de 1870 a
nos jours, Paris, PUF, 1968, p. 57; G. Bourgin, op.cit., p. 135. Giacomo Perticone, La politica
estera deU'Italia negli atti, documenti e discussioni parlamentari dal l 861 al 1914, Roma,
voi. III, pa11ea 1 , p. 413.
'1-'978,
J. Ganiage. L'expansion colonialc de la France sous la Troisieme Republique ( 18711914). Paris, Payot, 1968, p. 2 1 2. Vezi şi A. Filimon, op. cit. , p. 1 47- 148.
'i� Brunschwig. L'expansion . p. 149- 1 50.

49 Apud

. ..
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pe cumpăna apelor Nilului, ceea ce transforma Congo francez într-o enclavă
de coastă. Englezii sperau ca germanii să se extindă cât mai mult spre est,

pentru a bara astfel calea francezilo�5, în timp ce pangermaniştii începeau să
viseze la realizarea legăturii dintre Camerun şi Africa Orientală prin Baguirmi
şi Ouadai5 6 . Spre dezamăgirea tuturor celor interesaţi, convenţia franco
germană din 1 5 martie 1 894 lăsa Baguirmi şi Ouadai Franţei, ceea ce
menţinea deschisă ruta spre Nil dinspre Congo francez57 •

Pentru a închide accesul francez spre Nil, dar şi pentru a răspunde

favorabil presiunilor lui Rhodes, legate de "calea imperială" Cap-Cairo, este
negociat tratatul cu Statul Independent Congo. Dat publicităţii la 1 2 mai 1 894,
tratatul era deja încheiat din

12

aprilie, dar fusese postdatat pentru a se evita

iritarea inutilă a Franţei, cu care Leopold II se afla în negocieri asupra

aceluiaşi subiect58 . Acordul prevedea ca englezii să închirieze Statului

Independent Congo Bahr el Ghazal, izolând astfel Sudanul Nilotic dinspre

vest; ei primeau în schimb (tot cu chirie) o fâşie din teritoriul estic al Statutului
Independent, care permitea realizarea continuităţii posesiunilor engleze de la
Cap Ia Cairo.

Tratatul anglo-congolez a determinat tensionarea relaţiilor anglo

franceze, dar şi a celor anglo-germane, Germania simtindu-se "încercuită" în

�

Africa59. Încordarea relaţiilor anglo-franceze şi p ricolul unei iminente
conflagraţii între Franţa şi Statul Independent Congo, dacă belgienii nu
evacuează imediat posturile din Bahr el Ghazal, sunt descrise de ministrul

român la Londra, Ion Bălăceanu60. După părerea sa, conflictul se va rezolva

pe cale diplomatică pentru că "opinia publică engleză este ostilă funciar
oricărei veleităţi de a susţine Congo pe calea armelor"6 1 • În acelaşi timp,

analizând într-un raport ulterior contradicţiile franco-engleze în Africa,

diplomatul român nu excludea războiul între cele două Mari Puteri dacă se

punea problema Sudanului Nilotic. Astfel, Bălăceanu susţinea că un conflict

diplomatic între francezi şi englezi era lipsit de pericolul unui război dacă avea

la origine Africa de Vest sau de Sud, "pentru că nu există un om de stat, demn

de acest nume, care ar îndrăzni să declanşeze războiul în două părţi ale lumii

A.J.T. Taylor, op.cit.. p. 349.
Bmnschwig. L'expansion p. 1 50.
57 G. Hardy, op.cit., p. 1 99.
58 A.J.P. Taylor, op.cit.. p. 349.
59 Ibidem Vezi şi Langcr. op.cit., 1 36- 1 37.
6 0 Arhiva MAE. rond Arh. Ist. voi. 1 90, f. 55, Telegrama Legaţiei României la Londra din 22
mai/4 iunie 1894; vezi şi f. 56, telegrama din 28 mai/9 iunie 1894. Vezi şi W. Langer, op.cit.,
55

56

....

.

�'1

1 35 ; 1 37-1 38.
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pentru posesia w1lli deşert"62 . Nu la fel stăteau lucrurile în privinţa NE Africii,
unde-şi disputau interesele Franţa, pe de o parte şi Anglia şi Statul

Independent Congo, pe de alta, datorită faptului că "acolo este vorba de valea

Egiptului care ar

putea deven{ marea rută a unei invazii franceze"

(subl. n.).

Franţa, care nu putea aborda Egiptul pe mare, datorită flotei engleze, "o putea
face din posesiunile sale africane, cu trupe africane, urmând drumul invers al
3
trupelor kedivale"6 . Acţiunile franceze erau cu atât mai temute în Anglia,

susţinea ministrul român, cu cât se credea că baza alianţei franco-ruse era
"Asia a ruşilor, Africa francezilor".

Bălăceanu considera că prin Convenţia din 1 2 mai 1 894, englezii au

urmărit "să ajungă primii pe Nilul Superior", dar din dorinţa de a bloca
accesul

francezilor, ei nu au mai ţinut cont de prevederile dreptului

internaţional. Diplomatul român era de părere că s-au produs trei încălcări mai

importante, poziţie care coincidea cu punctul de vedere francez: 1 . Actul de la

Berlin din 26 februarie 1 885 fixa limitele nordice ale Statului Independent
Congo la 4° latitudine N, care nu puteau fi depăşite fără asentimentul puterilor
sernnatare;

2.

Partea cea mai importantă

dată cu chirie aparţinea Egiptului

"care o achiziţionase cu preţul sângelui copiilor săi"; 3. Franţa avea drept de

preempţiune asupra teritoriilor pe care Statul Independent Congo le-ar fi cedat
sau abandonat, deci "Franţa putea cere teritoriile Înstrăinate de Congo"
4
(subl. text)6 . Protestelor franceze li s-au adăugat cele germane, care se bazau
pe încălcarea Actului final de la Berlin, dar şi pe nemulţumirea că "ruta pe

care Anglia şi Congo vor să o deschidă comerţului afecta negativ posesiunile
5
sale din Africa de Est"6 .
Agitaţia produsă de tratat în Franţa, determină pe ministrul de externe,
Al.N. Lahovary, să solicite ministrului român la Bruxelles, George Bengescu,

"o relaţiune mai precisă şi mai imparţială asupra tratatului", pentru că presa
expunea problema incomplet şi adesea fără obiectivitate66 . După părerea lui

Lahovary, G. Bengescu era cel mai în măsură să cunoască părerea cercurilor
guvernamentale belgiene şi adevăratele proporţii ale conflictului, motiv pentru
care solicită informaţii precise asupra consecinţelor prevederi lor tratatului:

1.
2.

"Care sunt interesele Germaniei ce au fost nesocotite prin acest tratat? ;

Aceste interese sunt ele comune Franciei sau vreunui alt stat?; 3. Această

6� Ibidem, f. 6 1 -65, Raport al Legaţiei României la Londra din 511 7 iunie 1894 (reprodus la
Anexe, doc. 1 ).
63 Ibidem
6� Ibidem
65 Ibidem
(>(, Ibidem, f. 68, Scrisoare de cabinet adresată de A l. N Lahovary lui G. Bengescu la 16128
iunie 1 894 (reprodusă la Anexe, doc. 2).
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clauză care atingea Gennania, fost-a dânsa retrasă?; 4. Modificarea acestui
punct al tratatului fi-va de natură a aplana incidentul în Francia, sau interesele
67
Franciei sunt ele absolut deosebite, astfel că conflictul va rămâne întreg?'.
Erau întrebări care marcau interesul pentru consecinţele unei chestiuni
coloniale asupra relaţiilor internaţionale, care puteau afecta raporturile dintre
Marile Puteri, cu atât mai mult cu cât era şi Gennania implicată. Trebuie să
menţionăm că Lahovary fusese iniţiat în secretul aderării României la Tripla
Alianţă, sistem politico-militar a cărui valoare era dată, pentru noi, doar de
68
participarea activă a Gennaniei . După părerea noastră, considerăm că aici se
afla originea interesului ministrului de externe pentru poziţia diplomatică,
pentru complicaţiile eventuale în care s-ar putea afla Gennania şi care ar. fi
putut afecta deci şi interesele României.
George Bengescu abordează problema tratatului anglo-congolez şi a
consecinţelor sale asupra intereselor Gennaniei şi Franţei în trei rapoarte
consistente, precedate de o Notă ce avea anexată o hartă, re care erau
6
localizate zonele litigioase, pentru a uşura înţelegerea problemei .
Primul raport răspunde la întrebările directe adresate de ministrul de
70
externe • Diplomatul român pornea de la realitatea că problema acordului
anglo-congolez era foarte dificil de abordat datorită rădăcinilor istorice, a
diversităţii intereselor în joc, fapt care detennină apariţia infonnaţiilor
contradictorii, a tăcerii absolute păstrate sistematic de guvernul belgian,
explicată de autorităţi prin desfăşurarea negocierilor la Paris şi L�ndra şi prin
faptul că Leopold Il ar fi delegat rezolvarea ei Marii Britanii. Intrevederile
succesive avute cu reprezentanţii Franţei, Gennaniei, Statului Independent
Congo i-au oferit lui Bengescu toate elementele necesare pentru o abordare
cât mai obiectivă a problemei şi pentru a putea răspunde la cele patru întrebări
care vizau în special Gennania.
Ministrul român considera că interesele Gennaniei (prima întrebare) au
fost afectate de articolul 3 al tratatului, pentru că făşia de 25 km. închiriată
Angliei, situată între lacul Tanganiyka şi lacul Albert-Edward, izola complet
Africa Gennană de Est de Statul Independent Congo, cu care până atunci
avusese contact direct. Din perspectiva gennană, tratatul Încălca
67
68

Ibidem

Gh. Căzan, Ş . Rădulescu-Zoner, România şi Tripla Alianţă, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1 979, p. 1 98-202; vezi şi K. Hitchins, România 1866- 1947 (trad. din engleză),
Humanitas. 1 996, p. 1 64.
6� Arhiva MAE, fond Arh. Ist., voi. 190, f. 69. Notă a Legaţiei României la Bruxelles din20
itmie/2 iulie 1894. Vezi alături reproducea hărţii.
70 Ibidem, f.7 1 -74, Raport al Legaţiei României la Bmxelles din 29 iunie/9 iulie 1894
(reprodus la Anexe, doc.3). Citatele um1ătoare sunt din acest raport.
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reglementările internaţionale, dar afecta şi interesele sale materiale.
Neutralitatea �i limitele Statutului Independent fuseseră stabilite de Actul final
de la Berlin 1, modificările ulterioare de frontieră făcând obiectul unor
aranjamente intemaţionale72 . Deci, modificările aduse de tratatul din 1 2 mai
nu erau valabile fără asentimentul Puterilor sernnatare ale Actului final de la
Berlin. Mai mult, "luând cu chirie un teritoriu care nu era neutralizat, Statul
Independent îşi modifica singur condiţiile de neutralitate", ceea ce nu putea fi
acceptat, făcând ilegale clauzele respective din tratatul din 1 2 mai. Din
perspectiva intereselor materiale, teritoriul cedat Angliei crea o adevărată
barieră în calea schimburilor germane din zonă, cu atât mai mult cu cât
b�inul Congo se bucura de o libertate deplină a comerţului. Î n plus, această
clauză a convenţiei era de natură să micşoreze drepturile pe care Germania le
ar putea avea dacă s-ar trece la lichidarea Statutului Independent Congo".
Nemulţumită, mai mult din aceste motive, susţinea Bengescu, Germania a
protestat împotriva tratatului, ceea ce a determinat retragerea articolului 3,
printr-o declaraţie oficială făcută de lordul Grey în Camera Comunelor
(întrebarea a treia).
Abordând problema intereselor comune germano-franceze asupra
tratatului, Bengescu observa că "între interesele germane şi interesele
franceze nu se pot face alte corelaţii decât dorinţa comună a celor două
Puteri de a împiedica întinderea peste măsură, de la Cap la Valea Nilului, a
sferei de influenţă britanice asupra continentului african" . Diplomatul român
era de părere că "teama germanilor convenea francezilor în probleme de
drept, dar, în plus, ei nu puteau accepta ca "teritoriile ne-neutralizate
închiriate lui Leopold II să le bareze calea spre Valea Nilului� căutând în
acelaşi timp... menţinerea posesiunilor şi a influenţei la nord de Statul
Independent" (subl. text).
Retragerea articolului 3 nu a reglementat decât interesele germane,
lăsând intact conflictul franco-congolez şi franco-englez. În ochii Franţei,
regiunea Nilului Superior nu constituia o sferă de influenţă britanică, ea
neavând un statut bine precizat : dacă era turcă, atunci nu putea fi închiriată de
britanici nimănui, suzeranitatea otomană urmând a fi restaurată atât aici, cât şi
în Egipt; dacă nu avea stăpân, oricine, deci şi francezii, avea dreptul de a
pătrunde, numai ocupaţia efectivă întemeind posesia73 • În acest fel, Franţa era
71

Vezi textul în P. Albin, Les grands traites politiques. 4c edition, F. Alcan, Paris, 1932,

����

��·
rdurile de frontieră cu Franţa din 29 aprilie 1 R87 şi 4 august 1 894. Mcycr, Tarrade,
o.p.cit., p. 635; 637.
7·

A.J.P. Taylor. op.cit., p. 349.
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decisă să-şi menţină, odată cu principiul integrităţii Imperiului Otoman, "sfera
sa personală de influenţă în Afiica, de la Saint Louis în Senegal, până la
74
Obock" . Tratativele anglo-franceze au rămas secrete, "lordul Grey declarând
75
în Camera Comunelor că nu poate spune nimic" • Şi nu spune pentru că ele
intraseră foarte curând în impas : francezii erau dispuşi să recunoască sfera de
influenţă britanică în regiunea Nilului Superior în schimbul renunţării la
tratatul cu Leopold II, în timp ce englezii se arătau dispuşi să negocieze doar
6
după ce francezii ar fi recunoscut tratatuf .
Intransigenţa englezilor determină pe Hanotaux să acţioneze împotriva lui
Leopold II, acuzat că a încălcat angajamentul de preempţiune în favoarea
77
Franţei . Această manevră era semnalată prompt de Bengescu. Observator
rafinat, el interpretează corect refuzul lordului Grey de a face dezvăluiri asupra
tratativelor, drept un semn al dorinţei Angliei de a renunţa la chestiune, "lăsând
Statutului Independent grija de a-şi reglementa singur neînţelegerile cu
78
Franţa" . Confirmarea este dată de reintrarea bruscă în scenă a regelui Leopold
II, care trimite la Paris doi delegaţi speciali pentru a negocia cu guvernul francez
79
problemele litigioac;e determinate de tratatul anglo-congolez .
Poziţia francezilor era cunoscută de Bengescu din convorbirea avută cu
ministrul francez la Bruxelles, Bourn�: retragerea articolelor din tratat
referitoare la cele două provincii egiptene cedate cu chirie lui Leopold II (Bahr
el Ghazal şi Equatoria) şi recunoaşterea drepturilor franceze asupra cursului
superior al fluviului Ubangi; la rândul ei, Franţa era dispusă să accepte
80
depăşirea paralelei de 4° lat. N, până la cursul lui Mbili .
Leopold II nu se afla într-o situaţie favorabilă. Englezii nu erau dispuşi
81
să-I sprijine într-un conflict cu Franţa , iar în Belgia Statul Independent nu
era suficient de popular pentru ca guvernul să accepte tensionarea relaţiilor cu
Parisul din motive coloniale. Ilustrative în acest sens erau poziţiile
politicienilor belgieni, Bengescu reproducând textual afirmaţiile făcute de o
persoană oficială în contextul negocierilor purtate cu Franţa. "Belgia este
profund recunoscătoare regelui pentru marile sacrificii personale pe care le-a
74

Arhiva MAE, fond Arh. lst., voi. 190, f. 104- 109, Raport al Legaţiei României la Bnaelles
(reprodus la Anexe, doc. 4).

din 12124 iulie 1 894
75

76
77

Ibidem

A.J.P. Taylor, op.cit., p. 353.
Arhiva MAE, fond Arh. Ist., voi. 190. f. 94-96, Raportul Legaţiei României la Bnaelles din

4/16 iulie 1894.
78 Ibidem, f.
79

104- 109, Raportul Legaţiei României la Bnaelles din 12124 iulie 1894.

Ibidem
80 Ibidem
81

Numele apei este astăzi Sili.
W. Langer, op.cit., p. 1 39- 1 40; vezi şi A.J . P. Taylor, op.cit., p. 353.
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făcut pentru Congo, astfel încât căi şi pieţe noi,

aparent foarte importante să
fie deschise în Africa industriei şi comerţului belgian; cu toate acestea, ea nu
doreşte să vadă suveranul Statului Independent angajând ţara pentru a
salva interese coloniale, în complicaţii internaţionale ale căror consecinţe
nu pot fi prevăzute şi de care Belgia se teme cel mai mult. Noi am avut

încredere în înţelepciunea şi în prudenţa suveranului nostru; noi l-am văzut de
mai multe ori dominându-şi preferinţele şi chiar interesele particulare în faţa
dorinţelor şi opţiunilor naţiunii; de aceea,

ne place să credem că Maiestatea
Sa nu va uita că între Belgia şi Statul Independent nu este decât o uniune
personală, şi că nu va antrena ţara în aventuri îndepărtate de unde nu
poate ieşi decât micşorată"(subl. n.)8 2 . Chiar dacă a fost exprimată într-un
cadru neoficial, această atitudine era însă "împărtăşită de clasele conducătoare

şi de marea majoritate a ţării". Drept argument, Bengescu prezintă răspunsul

ministrului de externe belgian la interpelarea adresată la

12

iunie asupra

"afacerilor congoleze". Reamintind că uniunea personală a celor două state a

rezultat

din

votul

Parlamentului,

contele

Merode-Westerlov

adăuga:

"Guvernul va veghea ca aceasta să fie menţinută şi Camera poate fi sigură că
el nu va neglija nici una din îndatoririle sale"8 3 •
În acelaşi raport, ministrul român la Bruxelles avertiza asupra faptului

că "dacă <regele> va persista în exigenţele sale şi va voi să menţină, împotriva

tuturor, tratatul anglo-congolez din 1 2 mai, Franţa nu va ezita să meargă
înainte". Mai întâi, afmna Bourre84 , Franţa va întreba guvernul belgian "de ce
lasă să fie puse la dispoziţia unei politici manifest ostile unei ţări prietene,

diplomaţia, armata şi fmanţele Belgiei". Apoi, Republica va cere rechemarea
ofiţerilor belgieni care sunt în serviciul Statului Independent şi, la nevoie, va

sprij ini pretenţiile sale "nu numai cu trupele de întărire, care sub ordinele

comandantului Monteil sunt în preajma îmbarcării pentru Africa, dar şi prin

trimiterea, la gurile Congo-ului, a câtorva canoniere care vor asigura rapid
blocarea Statului Independent"8 5 •

Se ajunsese astfel mult prea departe pentru ca Leopold II să mai poată

rezista presiunilor la care era supus, pe plan intern şi extern, cu atât mai mult
cu cât dorea să lanseze un împrumut pe piaţa financiară franceză86 . Deja, la
sfărşitul lunii iulie, ministrul român la Londra anunţa că "în raport cu tratatul
8�

Arhiva MAE, fond Arh. lst., vot.

1 90, f.

104- 109, Raportul Legaţiei României la Brnxelles

din 12124 iulie 1 894.
gJ

84

85

86

Ibidem

Ambasadorul Frantei la Bruxelles.

Ibidem

·

Meyer, Tarrade, op.cit., p. 657.
o
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Belgia va ceda în faţa Franţei, cum a făcut-o şi faţă de
Germania", în condiţiile în care "consimţământul Angliei pare cert"87 . La 4

12

august

mai

1 35

1 894

1 894,

se încheia acordul dintre Franţa şi Statul Independent Congo,

care reglementa definitiv frontierele între posesiunile franceze şi cele ale lui
Leopold Il.

Convenţia, care asigura Franţei extinderea coloniilor sale din Congo
până la limita acestui fluviu cu bazinul Nilului, cuprindea două părţi. Prima

stabilea frontiera în zona superioară a fluviului Ubangi; cealaltă era consacrată
problemelor ridicate
de
convenţia
anglo-congoleză88.
Recunoscând

"sacrificiile făcute de Statul Independent pentru a se stabili şi dezvolta" la

nord de paralela de

4°

lat. N, articolul 1 stabilea graniţa nordică a acestui pe

talvegul râului Bomu şi nu pe Bili, cum se preconizase iniţial, Leopold II
câştigând mai mult de un grad lat. N. Prin articolele

2

şi 3, Franţa obţinea

dreptul de poliţie pe Bomu şi toate posturile întemeiate de agenţii belgieni la

nord de acest râu. Cât priveşte convenţia anglo-congoleză, Statul Independent
renunţa la orice ocupaţie şi la orice drept de folosinţă asupra regiunii Bahr el

Ghazal, ca urmare a închirierii de la englezi. Acţiunile sale în zonă erau

restrânse la 30° longitudine E şi la S de linia care pornea de la paralela de
lat. N, situată la nord de Statul Independent, pe Nil şi până la postul

5°30'

Lado. în acest fel, belgienii îşi menţineau deschis accesul spre Nil, ceea ce

demonstra că francezii nu au unnărit îndepărtarea lor din zonă, ci doar
eliminarea barierei create în calea "căii imperiale" franceze, Dakar-Obock.

Analizând consecinţele acordului franco-congolez, George Bengescu

observa că, în ciuda asigurărilor care se dau că el a fost semnat cu acordul

Angliei "nu trebuie pierdut din vedere că problema drepturilor Angliei asupra
Nilului rămâne intactă"89 . Drept argument, ministrul român cita din articolele

apărute în presa britanică, printre care şi din Times, unde se aprecia că "titlul
de persoană care dă cu chirie nu poate fi afectat de modificarea prin care cel

care prelua cu chirie nu a intrat în posesie" şi se întreba dacă "Anglia nu ar
trebui să ocupe efectiv teritoriile la care Statul Independent a renunţat voluntar
?"90. Era clar pentru Bengescu că problema Nilului va continua să evolueze,
fapt confirmat de desfăşurarea ulterioară a evenimentelor, care culminează în

1 898 cu

incidentul Fachoda.

Arhiva MAE, fond Arh. Istorică, voi. 190, f. 1 10, telegramă cifi·ată a Legaţiei României la
vezi şi W. Langer, op.cit., 1 39-140; Robinson, Gallagher,
op.cit., p. 332.
8
Ibidem, f. 1 1 1- 1 12, Raport al Legaţiei-:?.omâniei la Brnxelles din 511 7 august 1894
(reprodus la Anexe, doc.5).
87

Londra din 31 iulie/12 august 1894;

iN

90

Ibidem
Ibidem
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După reglementarea raporturilor cu Statul Independent, ministrul de

externe francez, Gabriel Hanotaux, credea că va putea negocia şi retragerea
91
Marii Britanii din Egipt . Refuzul englez antrenează guvernul francez în
92
autorizarea expediţiilor "ştiinţifice" spre Nil , pentru a forţa mâna cabinetului
britanic printr-o

"să negocieze împărţirea Sudanului în
�
9
zone de influenţă şi să redeschidă problema egipteană" 3 . In acest sens

politică a gajurilor

mergeau şi planurile tânărului căpitan Marchand, expuse în septembrie

1 895

Ministerului Coloniilor : "în două cuvinte, noi dorim accesul spre valea

Nilului astfel încât, în ziua partajului efectiv să putem răspunde englezilor,
9
care ne vor spune "Noi suntem aici", că "Şi noi de asemenea..." 4 .

Politica egipteană a lui Hanotaux se baza pe colaborarea Statului
9
Independent, pe atitudinea prietenoasă a mahdiştilor 5 , dar mai ales pe

sprijinul lui Menelik, din Abisinia urmând să sosească, tot la Fachoda, a doua

expediţie franceză, care trebuia să atingă Nilul dinspre est; în schimb, negusul
96
urma să primească ţărmul oriental al Nilului . Din păcate, politica etiopiană a
lui Hanotaux era plină de iluzii. Menelik avea deja pe francezi în Somalia şi

dacă îi aj uta să realizeze "calea imperială" Dakar-Obock, soarta Etiopiei,
97
singurul teritoriu ne-francez în acest spaţiu, ar fi fost pecetluită . După
declanşarea expediţiei britanice în Dongola, Menelik a devenit şi mai sigur că
nu trebuie să se implice în conflict, englezii nefiind interesaţi de Etiopia după
98
ce Sudanul sudic (provincia Equatoria) fusese integrată Ugandei .

Acţiunile franceze îndreptate spre Nil conduc la reacţii pline de ostilitate
99
din partea Angliei. Astfel, lordul Grey exprima tranşant, la 23 martie 1 895,

în Camera Comunelor, poziţia cabinetului faţă de penetraţia franceză spre

Valea Nilului :"Sunt întrebat dacă, da sau nu, o expediţie franceză este în marş

cu intenţia de a pătrunde în Valea Nilului şi de a ocupa o poziţie pe fluviu . . .
Eu n u cred c ă aceste zvonuri merită atenţie, pentru că înaintarea unei expediţii
franceze nu ar fi numai un act inconsecvent şi neaşteptat; dar

guvernul
francez trebuie să ştie foarte bine că acesta ar fi un act neamical şi că ar fi
considerat astfel de către Anglia"( subl .n. ) 100•
91 P. Wright, Conflict on the Nil. The Fachoda incident of 1898, London, Heinemann, 1 972,

- �� k�M.�Mare,
�iţiile M �nteil, Liotard şi Marchand. Vezi
p. 20.
op.cat.,

ibidem,

p. 1 1 5- 1 2 1 .

94 !bidem, p. 33.
·

95 In raportul său, Marchand accentua asupra acestei colaborări. Vezi ibidem. p.35.

96 P. Wright, op.cit., p. 1 1 8.
97 Ibidem Vezi şi Meyer, Tarrade, op.cit., p. 659.
98

P. Wright, op.cit., 1 20.

99 Secretar de stat la Foreign Oftice în guvernul liberal Rosebery.
100

DDF, voi.

XII, doc. 373. Vezi şi W. Langer, op.cit., p. 265.
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Francezii nu au luat în serios avertismentele engleze, "subestimând
101
voinţa de rezistenţă a Marii Britanii în problema Nilului" • Hanotaux a
plecat de la o premisă greşită, punând pe acelaşi plan Nigerul cu Nilul: dacă
englezii au cedat în Africa de Vest, de ce nu ar face la fel şi în Sudan? Era o
gravă neînţelegere a intereselor britanice în zonă, ca urmare a modificărilor
produse în raporturile internaţionale. Astfel, în 1 896, Marea Britanie devenise
conştientă că nu mai poate bloca Strâmtorile în faţa Rusiei, singura soluţie
fiind, după cum apreciau şi conducătorii serviciului secret al Arniralităţii, "să
păstrăm Egiptul îmgotriva oricărui nou venit şi să transformăm Alexandria
1
într-o bază navală" 2• Se ajungea astfel, după aprecierea lui A.J.P. Taylor, la
o "situaţie ironică": Franţa s-a aliat cu Rusia şi pentru a putea redeschide
problema Egiptului, dar alianţa a limitat influenţa britanică în Strâmtori şi a
103
împins-o decisiv spre Egipt •
Analiza tratatului anglo-congolez din 1 2 mai 1 894 şi a consecinţelor
sale ne permite să evidenţiem câteva concluzii:
l . Tensiunea, stările conflictuale care apar între marile puteri demonstrează
importanţa problemelor coloniale şi rolul distinct jucat de acestea în cadrul
relaţiilor internaţionale.
2. Preocuparea constantă a diplomaţilor români pentru orice problemă care
putea modifica echilibrul european, chiar dacă aceasta se petrecea departe de
Europa. Rapoartele analizate demonstrează înţelegerea unei realităţi negate de
oficialităţile timpului, dar foarte evidentă istoricilor de astăzi: toate
confruntările coloniale aveau cauze, dar şi efecte europene.
3. Calitatea analizelor şi a informaţiilor deţinute, despre probleme aparent
străine intereselor României, ne convinge încă o dată de profesionalismul
diplomaţilor români aflaţi la post în capitalele puterilor europene.

101

J. Ganiage, op.cit., p. 2 15..
d A.J.P. Taylor, op.cat., p. 367-368.
Apu
103
Ibidem, p. 368; vezi şi P. Wright, op.cit., p. 1 1 2- 1 13.

102
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ANEXE

1. Reprezentantul român la Londra analizează contradicţiile franco
engleze în Africa şi pericolul izbucnirii unei conflagraţii datorită Sudanului
nilotic.
Legation de Roumanie a Londres
No. 84/ le 5117 juin 1 894
Son Excellence, Monsieur Al.N. Lahovary, Ministre des Affaires Etrangeres,
Monsieur le Ministre,
Si le conflit qui vient de mettre aux prises la diplomatie anglaise avec la
diplomatie fran�aise avait eelate a l' auest, ou au sud de l' Afrique, on pourrait etre
tranquille sur l'issue de la controverse : elle ne pourrait etre que pacifique, par la
raison qu' il n'existe pas un homme d' Etat digne de ce nom, qui osât dechaîner la
guerre, sur deux parties du monde, pour la possession d'un desert.
Il n ' est pas de meme malheureusement, des territoires que la France, d'un câte,
l ' Angleterre de la Belgique, de l' autre, se disputent actuellement, au nord-est du
"Continent noir''. La, il ne s' agit pas de rien moins que de la vallee d' Egypte et
pouvant devenir la grande route d' une invasion fran�aise.
En effet, la France, pour qui I' Egypte n' est pas abordable par mer, aussi
longtemps que les flottes anglaises lui barront le passage, pourrait, sans toucher a son
armee nationale, lever, dans les possessions africaines, assez de troupes noires,
agguerries et acclimatee, pour conquerir l' Egypte, en suivant, en sens inverse, la route
que les troupes khedivales ont parcourue victorieusement, il y a quelques annees.
On pretend ici que la base de l' entente franco-russe est celle-ci : "l' Asie aux
russes, l' Afrique aux fran�aises". Quoi qu' i l en soit, les hommes d' Etats anglais, qui
se mefient terriblement de la France, n' ont eu en vue, en concluant la Convention du
1 2 mai 1 894 avec le Congo libre, que d' arriver "bons premiers" sur le Haut Nil, afin
d'en fermer d' acces aux fran�ais. Et telle a ete leur ardeur a poursuivre ce but, qu' ils
n' ont tenu aucun compte de circonstances suivantes, qui sant cependant du domaine
du droit international ..
L' Acte de Berlin du 26 fevrier 1 885, qui a cree l' Etat libre du Congo, et lui a
°
assigne comme extreme limite, le 4 degre de latitude nord, qu' il ne peut pas depaser,
sans consentement des puissances signataires.
La partie la plus importante de la zone que l' Angleterre a prise "a baii",
appartient a l ' Egypte, qui l ' a acquise au prix du sang de ses enfants.
Enfin, une annee avant la conference de Berlin, le Roi des Belges a reconnu a
la France un droit de pn!emption sur la totalite aussi bien que sur toute partie du
Congo, qu'il a cedee, ou a abandonnee. II en resulte que la France pourrait
revendiquer, de ce chef, les territoires recemment alienes par le Congo.
S.M. belge se defend sur ce point, en declarant qu'Elle n' a fait qu' afferrner le
territoire en question et que "afferrner ne veut dire ni vendre, ni abandonner". A cela,
le Gouvernement fran�ais repond que cette fa�on de disposer d' Etat a Etat, d' une
portion de son territoire n' est pas admise par le droit publique moderne, attendre
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qu'elle constituerait un moyen trop commode de masquer toute espece de
remaniements territoriaux. "En droit, ajoute ce Gouvemement - aucune modification
ne saurait etre apportee a l' Acte de Berlin, sans le consentiment des puissances qui
l' ont signe. Ergo, la Convention de 12 mai 1 894 est nulle et non-avenue".
L' Allemagne s' est assimile le point de la protestation fran�aise, en y ajoutant
des reclamations particulieres, relativement a la route que l' Angleterre et le Congo
s'engagent a ouvrir a leur commerce et qui, sur plus d'un point, empiete sur les
posessions allemandes.
Quant a la Turquie, on ne connaît guere la teneur des communications verbales
que Roustan Pacha a lues au Forreign Oftice. On assure que la note primitive (celle
que le Sultan avait fait communiquer secretement a l ' ambassadeur de la France) a ete
modifie telegraphiquement, apres son expedition, et que les reserves turques ne
parlent plus que sur un seul point : l' occupation de Wadelai, par les troupes anglaises.
Il est plus que difficile de savoir ou sont les negociations entre M. Hannotaux
et l ' ambassadeur d' Angleterre. On est infiniment plus muet dans le monde. officiel
anglais que dans tout ceux qui j ' ai frequantes ailleurs. La seule chose qu'on m'y ait
donnee a entendre, c' est que "les pretentions de la France sont excessives".
J ' ai appris, par un ambassadeur etranger, qu'on etait tres inquiet, en haut-Iieu,
des forces navales que le gouvemement fran�ais a envoyees "sous le couvert des
evenements du Naroe (?)" dans les eaux de l' Algerie, et que l'on allait demander des
explications a Paris.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma tres haute
consideration.
ss. 1. Bălăceanu

2. Scrisoare de Cabinet prin care ministrul de externe român îi solicită lui

G. Bengescu, ministrul plenipotenţiar al României la Bruxelles, un raport

asupra tratatului Încheiat Între Marea Britanie şi Statul Independent Congo, din
12 mai 1 894, "pentru că există o polemică vie În presa franceză asupra acestui
subiect, Încât a ajuns şi În Parlament, dar problema este expusă incomplet".
Bucureşti, 1 6/28 iunie 1 894
Excelenţei sale, Domnul
plenipotenţiar la Bruxelles
Domnule Ministru,

G.

Bengescu,

trimis extraordinar ŞI

ministru

( . . . ) Doresc din partea Domniei Voastre un raport în privinţa acestei chestiuni.
Sunteţi mai mult decât oricine în măsură de a cunoaşte adevăratele proporţii ale
conflictului şi mai cu seamă părerea cercurilor guvernamentale belgiene.
Aş fi dorit asemenea a avea textul tratatului ce l-am primit într-adevăr din
Londra, însă în limba engleză.
Am onoarea deci a vă mga să binevoiţi a-mi înainta cât mai curând o relaţiune
mai precisă şi mai imparţială asupra acestei chestiuni decât ceea ce se poate cu greu
degaja din polemicile unei prese mai întotdeauna pe jumătate informată şi adesea
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dispusă a înfăţişa lucrurile sub punctul de vedere al interesului sau al pasiunilor a
căror organ este.
Vă rog totodată să binevoi ţi a mă informa asupra punctelor următoare :
1 . Care sunt interesele Germaniei ce au fost nesocotite prin acest tratat;
2. Aceste interese sunt ele comune Franciei sau vreunui alt stat ?
3. Această clauză care atingea Germania fost-a dânsa retrasă ?
4. Modificarea acestui punct al tractatului fi-va el de natură a aplana incidentul
în Francia, sau interesele Franciei sunt ele absolut deosebite, astfel ca conflictul va
rămâne întreg ?
Vă rog, să binevoiţi a-mi înainta asupra acestei chestiuni o lucrare cât se poate
mai scurtă, dar totodată şi clară, în limitele, se înţelege, al mijloacelor O-voastră de
informaţiune.
Primiţi ( . . . )
ss. Al. N. Lahovary

3. Primul, din cele trei rapoarte ale lui G. Bengescu care prezintă
consecinţele, pentru Germania, ale tratatului din 12 mai 1894.
Legation Royale de Roumanie
No. 66 1 , Bruxelles,
le 9 Juillet/29 Juin 1 894
Son Excellence, Monsieur Al.N. Lahovary, Ministre des Affaires Etrangeres,
Monsieur le Ministre,
Conformement au desir qu'a bien voulu m'exprimer Votre Excellence, j'ai
l' honneur de Lui adresser sous ce pli le texte (fran�ais) de l' accord intervenu le 1 2
mai demier entre l a Grande-Bretagne e t l' Etat independant d u Congo. J'ai cru devoir
joindre a ce document :
1 . la correspondence echangee, a 1' occasion de la signature de cet accord, entre
Mr. Van Eetvelde, secretaire d' Etat de l' lnterieur de l' Etat independant du Congo et
Sir Fr. R. Plunkett, envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire de Sa Majeste
Britannique a Bruxelles;
2. une lettre adressee, le 23 mai demier, par Lord Kimberley a Mr. Hardings,
agent britannique a Zanzibar et commisaire pour les possessions anglaises de
1' Afrique orientale, lettre dans laquelle le Ministre des Affaires Etrangeres du
Royaume-Uni explique a cet agent la portee du traite anglo-congolais du 12 mai
1 894.
Ainsi que j'ai eu l' honneur de le faire savoir a votre Excellence par mon
rapport No 640, en date du 2 Juillet, je m'etais occupt\ avant meme d' avoir r�u sa
lettre du 1 6/28 Juin, de l'etude de cette question tres complexe, tres embrouillee, et
dant il est impossible d' aborder !' examen sans entrer dans des developpements
historiques d' une certaine etend1.1e. Ce qui augmente encore les difficultes d'un parei!
travail, c' est la diversite des interet<; en jeu, diversite qui a pour consequence toute une
serie d'informations contradictoires, des qu'on veut se renseigner aupres des
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representants des diverses Puissances engagees dans I ' affaire; et c' est, ( . . . ) toute
chose, le silence pour ainsi dire absolu garde systematiquement par le Gouvemement
belge aussi bien sur 1' etat actuel de la question que sur les negociations en cours,
silence qui doit s' expliquer par ce fait que ces negociations se poursuivent
actuellement a Londres et a Paris, entre la Grande-Bretagne et la France, et que le
Souverain de I' Etat independant du Congo en a, assure-t-on, abandonne
momentanement la conduite et la direction a 1' Angleterre. J ' ai vu successivement ces
jours-ci mes collegues de France et d' Allemagne, ainsi que le Secretaire d' Etat des
Affaires etrangeres de I ' Etat independant du Congo, et j ' ai recuilli, au cours de nos
entretiens, presque tous le elements du rapport que Votre Excellence m'a fait
l ' honneur de me demander : j ' espere pouvoir le rediger et I'expedier a Bucarest avant
la fin meme de cette semaine.
Neanmois, je crois etre a meme de repondre, des aujourd' hui, aux quatre
questions concemant plus particulierement 1' Allemagne, et sur lesquelles Votre
Excellence desi re avoir quelques eclaircissements precis.
La bande de 25 kilometres donner a baii a 1' Angleterre, en vertu de 1' article 3
du traite du 1 2 mai, et situe entre le lac Tanganika et le lac Albert-Edouard, isolait
completement la Colonie allemande de ! ' Est africain des tenitoires de l ' Etat
independant du Congo, avec lesquels cette Colonie etait jusqu-la immediatement en
contact; en outre cette clause de la convention etait de nature a arnoindrir
singulierement les droits que 1' Allemagne pourrait avoir a faire valoir le jour ou 1' on
serait amene a proceder a la liquidation de 1' Etat du Congo. En reconnaissant la
neutralite de cet Etat, 1' Allemagne avait entendu que celui-ci, usant d' une stricte
reciprocite, ne sortît point, sans son assentiment, des lirnites qui lui avaient ete
assignees par Ies traites et conventions. Les frontieres de 1' Etat independant ont ete en
effet strictement determinees par 1' Acte de Berlin, et modifiees depuis par divers
arrangements intemationaux: elles ne pouvaient donc subir aucun changement, sans
l' intervention et l' assentiment des divers Etats co-signataires de cet Acte et de ces
conventions. Or, en prenant a baii des tenitoires non neutralises, l' Etat de Congo
modifiait lui-meme ses conditions de neutralite, et devait des lors s' attendre a ce que
Ies Puissances qui avaient preside a sa Constitution, a son organisation, a la
delimitation de ses frontieres, etc., etc., et qui, dans ces conditions, avaient reconnu sa
neutralite, protesteront contre les clauses illegales du traite anglo-congolais du 1 2 mai
dernier; - voila pour la question de droit.
Mais 1' Allemagne avait aussi des interets materiaux en jeu dans cette question,
puisque le voisinage immediat de ! ' Est africain allemand avec I ' Etat independant lui
permettait le libre acces des tenitoires neutralises de cet Etat, et qu' EIIe pouvait,
d' autre part, diriger directement sur Zanzibar, a travers ses possessions de la cote
orientale d' Afrique, tous les produits du commerce et des factoreries allemandes de
ces regions. La bande de 25 kilometres donnee a baii a 1' Angleterre elevait donc entre
1' Allemagne et l ' Etat independant une baniere qui ne pouvait etre que prejudiciable
aux interets de I ' Empire germanique en Afrique. C ' est pour cela que I ' AIIemagne a
proteste contre le trai te du 1 2 mai, et Votre Excellence sait deja qu' elle a obtenu, en ce
qui la concerne, pleine et entiere satisfaction, puisqu' il resulte d' une decalration
ofticielle faite par lord Grey a la Chambre des Communes que 1' article 3 de ce trai te a
ete retire.
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Bien qu'il n'y ait entre les interets allemands et les interets fran�ais d' autres
correlations que le desir commun de ces deux Puissances de ne pas voir s' etendre
autre messure, du Cap a la vallee du Nil, la sphere d'influence britannique. Sur le
continent africain on peut dire d' une fa�on generale que le theme des Allemands
convient aux Fran�ais, en ce sens que les premiers ayant obtenu gain de cause sur un
point de principe, les seconds, qui ont au moins autant d ' inreret a la stricte observation
des conventions conclues avec l ' Etat independant , et qui, en outre n'entendent pas
que les territoires non neutralises qui ont ete donne a bail au roi Leopold leur barrent
leur route vers la vallee du Nil, chercheront a assurer, par tous les moyens en leur
pouvoir, en meme temps que le respect des traites, le maintien de leurs possessions et
de leur influence au nord de l' Etat independant.
Mais le retrait de l'article 3 de la Convention du 1 2 mai n' aplanit pas le
malentendu qui existe, depuis plusieurs annees deja, entre l' Etat independant et la
France, les interets fran�ais, au nom de cet Etat, etant tout a fait distincte des interets
que les Allemands ont reussis a faire triompher a l ' est. J' aurai l ' honneur, dans un
prochain rapport, de vous faire connaître les causes reelles ainsi que les veritables
proportions du conflit, en ce qui concerne la France et l' Etat independant du Congo.
En portant ce qui precede a votre connaissance, j ' ai l' honneur de Vous
renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma tres haute consideration.
ss. G. Bengescu

4. Al treilea raport al ministrului român la Bruxelles asupra consecin ţelor
tratatului din 12 mai 1894, reia problema dreptului de preempţiune francez
asupra Statului Independent Congo, utilizată de Franţa ca mijloc de presiune
pentru a impune o delimitare de frontiere convenabilă intereselor sale in zonă 
liberul acces spre Nilul Superior.
Legation Royale de Roumanie
No. 746
Bruxelles, le 241 1 2 Juillet 1 894
Son Excellence, Monsieur Alexandre N. Lahovary, Ministre des Affaires
Etrangeres,
Monsieur le Ministre
La question du droit de preference et celle des limites territoriales de
possessions fran�aises et congolaises dans le haul Ubangi taisaient depuis 1 887
l' objet de pourparlers et de negociations entre la France et 1' Etat independant,
lorsqu'en 1 889 le roi Leopold "voulant assuree a Sa patrie bienaimee Ies fruits de
l' oeuvre que depuis de longues annees Il poursuivait dans le continent africain avec le
concours genereux et devoue de beaucoup de .Belges" declara par un testement fait a
Bruxelles le..2 aoOt de cette deniere annee, qu' ll entendait leguer et transmettre, apres
sa mort a la Belgique, <ous les droits souverains sur I' Etat independant du Congo.
Dans une lettre adressee posterieurement a Mr. Beemaert, alors chef du Cabinet
belge, le Roi fit part de ces dispositions a son premier ministre, en ajoutant que si,
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sans attendre Sa mort, il convenait au Pays de contracter des liens plus etroits avec ses
possessions congolaises, Il serait heureux, de son vivant, de l'en voir en plein
jouissance; et c' est dans ce but, et pour hâter cette solution, que le Ministere belge
presentait aux Chambres, le 25 Juillet 1 890, un projet de Joi relatif a un emprunt de 25
million, grâce auquel la Belgique aurait la faculte d' acquerir en dix annees, les
territoires et les possessions de I' Etat independant. De ces 25,000,000 de francs,
5,000,000 seraient payer au moment de 1' emprunt, et 20 millions, en annuites de deux
millions, pendants un terme de dix annees. Au bout de ce temps, la Belgique serait
Iibre d' accepter ou de refuser le present royal : en ca'i de refus, I' Etat du Congo aurait
un delai de dix annes pour rembourser a ja Belgique la somme pretee.
Ce projet de Joi fut discute immediatement, et vote par 94 voix contre une, a la
Chambre des Representants, et par 55 voix contre 3 abstention, au Senat.
Mais des explications ne tarderent pas a etre demandees par la France sur les
conditions dans lesquelles le roi Leopold venait de faire ainsi donation a la Belgique
de ses droits sur le Congo; et c'est a cette occasion, comme j 'ai eu l' honneur d'en
faire part a Votre Excellence le 16 Juillet dernier, que la question du droit de
preference de la France fut de nouveau remise sur le tapis. M. Ribot voulait que ce
droit, qui donnait !ieu a des interpretations diverses, malgre les lettres echangees en
1 887 entre M. Van Eetvelde et Bourre, fGt reconnu dans un protocole special, qui en
efit formule les clauses essentielles; mais des difficultes de texte et de redaction
s' eleverent entre les deux Gouvernements, et les pourparlers ne furent pas continues.
On les reprit en 1 892, a propos de la question de delimitation entre les deux Etats, et
j ' extrais du discours pronnoncee par M. Hanotaux, dans la seance de la Chambre des
Deputes du 7 Juin 1 894, le pa'isage suivant, relatif a ces nouvelles negociations :
"On a deja dit, dans la presse, que la France aurait pu, si elle 1' efit voulu, signer
avec 1' Etat independant du Congo une convention analogue a celle signee par lui avec
1' Angleterre. Je ne le cache pas : il y a deux ans, en effet, des pourparlers avaient ete
engages qui paraissaient avoir pour but de nous amener a une partage, sur le papier,
d' une partie du ba'isin du Nil, partage analogue a celui qui vient d'etre tente.
Les raisons pour lesquelles un de mes honorables predecesseurs a refuse de
donner son assentiment a cette combinaison, je puis, Messierus, vous les exposer
brievement; elles ont encore aujourd'hui toute leur valeur.
Et d' abord, en echange de la combinaisson a laquelle on nous courrait, on
demandait a la France d' abandonner la plus grande partie des territoires du haut
Ubangi; en echange de promesses assez vagues d' ailleurs, on nous demandait de
renonrcer, ou peut I'en faut, aux droits clairs, certs, precis, que la convention de 1 887
nous reconnaît sur ces territoires. C' efit ete, a proprement parler, lâcher la proie pour
1' ombre. Mais une raison plus haute a pese a cette epoque sur les deterrninations du
Gouvernement de la Republique. Il a pense que la France qui, a maites reprises, avait
pris I' engagement de respecter l ' integrite de l'empire ottoman, qui a toujours reclame
et qui reclame encore le maintien des droit'i du Sultan et du Khedive dans le bassin du
Nil, ne pourrait prendre ! ' initiative de violer elle-meme cette haute souverainete . . . .
Cependant, des la fin de 1 890, les agents de I' Etat independant avaient depa'ise
le 4e parallele, frat\chi I' Ubangi et installe des postes sur des territoires que la France,
en vertu des conventions anterieures, revendiquait comme siens. Le Gouvernement de
la Republique ne manqua pa'i de faire a cet egard, a Bruxelles, des representations
"
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dont il semble qu'on ait tenu compte, dans une certaine messure, car les agents de
l' Etat independant re�urent l' ordre de revenir an arriere; mais bientât, entraînes de
nouveau par la chasse de l ' ivoire, et justifiant leur marche en avant par le principe du
droit d'occupation, ils se repandirent une seconde fois dans le haut Ubangi, ou ils sont
encore installes aujourd'hui. Je viens de dire a votre Excellence que les negociations
engagees en 1 892, pour regler cette question, durent etre abandonnes, par suite des
raisons exposees au Parlement fran�ais par le Ministre des Affaires Etrangeres de la
Republique. Sur la demande du roi Uopold, une reunion de delegues fran�ais et
congolais eut Iieu au mois d' avril dernier, a Bruxelles, dans le but d' essayer de
trancher une bonne fois le differend. Bien que les pourparlers aient ete tenus secrets,
je crois savoir que la France etait prete a faire quelques concessions a 1' Etat
independant et a lui abandonner des territoires situes en dehors des limites qui lui
avaient ete assignes par les conventions anterieures : mais les delegues congolais se
montrerent, assure-t-on, tres exigents et ne voulurent renoncer a aucune de leurs
pretentions sur le haut Ubangi. D' autre part, on ne parvint pas a se mettre d' accord sur
la question du droit de preference de la France; non qu'en principe Mr. Hanotaux, qui
etait a la tete de la delegation fran�aise, eGt conteste que la France put opposer ce droit
a la Belgique; mais il entendait (comme il l'eut encore aujourd' hui" reserver
absolument les conditions dans lesquelles s'operait un jour la cession a cette derniere
Puissance de I' Etat independant.
Cette derniere tentati ve d' arrangement ayant echoue comme les precedentes,
Mr. Ca<>imir Perrier, alors ministre des Affaires etrangeres, voyant qu'il etait
impossible de regler le conflit par la voie diplomatique, accepte de le faire trancher
par l ' intervention d'un arbitre. Les choses en etaient la lorsqu'on apprit a Paris la
nouvelle officielle du traite du 1 2 mai dernier.
J ' ai eu I' honneur de faire parvenir a Votre Excellence le texte fran�ais de ce
traite, aux termes duquel l ' Angleterre donne a baii l ) au roi Uopold, souverain de
l ' Etat independant du Congo, la province equatoriale d'Emin Pacha; 2) au roi
Leopold et a ses succeseurs la province du Bahr-el-Ghazal, c' est a dire non seulement
des territoires places au nord du 4" parallele, mais toute la vaste region situee a l' auest
de la ligne meme de partage des bassins du Nil et du Congo.
Aux yeux de la France et de son Gouvernement, cette convention, ainsi que l'a
declare Mr. Hanotaux a la tribune de la Chambre des Deputes, est en contradiction
flagrante avec l ' acte de Berlin; elle atteint ou menace l' integrite de l' empire ottoman;
elle meconnaît le droit de preference de la France; enfin elle met une entrave serieuse
a la sphere d' influence en Afrique, puisque, si elle etait executee, elle eleverait entre le
Soudan fran�ais et le Congo, d' une parte, et la vallee du Nil, de I' autre, une barriere
pour ainsi dire infranchissable. Je crois inutile d'inssister sur le hatticherif du 1 3
fevrier 1 84 1 , ainsi que sur le firnmn concede a Abbas-pacha en 1 892, dont Mr.
Hanotaux a donne Iecture a la Chambre et desquels il resulte que les anciennes
provinces equatoriales de I' Egypte ont toujours ete considerees a Constantinople
comme une partie integrante de 1' empire ottoman. Deja le representant de la Parte a
Londres avait re�u l' ordre de formuler aupres du Gouvemement de la Reine les
reserves les plus expresses, en ce qui conceme ces dernieres dispositions de la
convention anglo-congolaise du 1 2 mai ; plus recemment encore, le ministre de
Turquie a Bruxelles, mon collegue Caratheodory-Effendi, a remis au Gouvernement
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de l ' Etat Independant un protestation fonnelle contre Ies stipulations de ce traite,
relatives au Bahr-el-Ghazal. Pendant ce temps 1' Allemagne et Ia France ne restaient
pas inactives; et tandis que Ia premiere obtenait, pour Ies raisons et dans Ies conditions
que j ' ai l' honneur exposer precedemment a Votre Excellence le retrait de l' article 3,
Ia seconde, soutenue par le concours unanime des representants de Ia nation, et bien
resolue a faire evacuer aux agents congolais Ies territoires situes au nord du 4e
parallele, a assurer le respect de son droit de preference, enfin a maintenir, en meme
temps que le principe de l ' integrite de l'empire ottoman, sa sphere personelle
d' influence en Afrique, depuis Saint-Louis de Senegal jusqu'a Obock, decidait, a Ia
suite de l' adoption de l' ordre du jour de Mr. Etienne approuvant Ies declarations du
Gouvemement, l' envoi dans le haut Ubangi de Ia mission Monteil, et faisait voter par
Ies Chambres un credit special de 1 ,800,000 francs en faveur de cette epedition. Puis,
elle entrait en negociations directes avec l' Angleterre, et encouragee par le succes de
1' Allemagne, elle essayait de rendre caduque celles des stipulations du traite anglo
congolais qui Iesaient le plus directement ses int<�rets. Rien n ' a jusqu' a present
transpire dans le public de ces pourparlers, et Iord Grey, interroge a ce sujet tout
recemment qu'il ne pourait rien en dire. Mais ce qui paraît probable c' est que
1' Angleterre semble vouloir se desinteresser plutot de Ia question, et Iaisser a l ' Etat
independant le soin de regler Iui-meme ses demeles avec Ia France. En effet, on
annonce que Iord Dufferin est parti en conge, et d' autre part, le roi Uopold, qui
n' avait plus donne signe de vie a Paris depuis Ia convention du 1 2 mai, a ce point que
Mr. Hanotaux disait dernierement a l'un de mes collegues de Bruxelles, charge de
representer son Souverain aux obseques du President Carnot, que "le silence et
l ' inaction du roi des Belges mettaient le Gouvenement franc;ais dans le plus grand
embarras", le roi Uopold, dis-je, rentra brusquement en scene, et vient d' envoyer a
Paris deux delegues speciaux, M. M. Devolder, ancien ministre de Ia Justice du
Cabinet Beemaert, et le baron Constant Gaffinet, son intendant de Ia liste civile, son
homme de confiance, et son conseiller prive plus intime, a l' effet de negocier avec le
Gouvemement franc;ais sur Ies questions soulevees par le traite anglo-congolais.
Quelles sont Ies instructions qu'emportent ces delegues, et que sortira-t-il des
pourparlers actuellement en cours ? C' est ce qu' il est malaise de savoir. Tout ce que je
puis vous dire, c'est qu'il resulte d'une conversation que j ' ai eue avant-hier avec Mr.
Bourre, que Ia France est absolumment decidee a exiger le retrait des articles du traite
relatifs aux deux provinces egyptiennes cedees a baii au roi Uopold, et qu' en ce qui
concerne Ia question du haut Ubangi, elle maintiendra en principe tous Ies droits qi.Ii
lui ont ete recconus par Ies conventions anterieures, tout en etant disposee a faire a
l ' Etat independant quelques concessions relativement a Ia limite des territoires situes
au nord du 4e parallele : peut-etre, m' a-t-ii ete dit, consentira-t-elle a ce que cette
limite fait reportee du 4e parallele au cours du Mbili.
J' ai appris egalement que Mr. Hanotaux avait adresee, Ia veille meme de
I' ouverture des negociations a Paris, une Iongue Iettre a Sa Majeste le Roi des Belges,
et que, d' autre part, dans Ies spheres gouvemamentales d' ici, on desire beaucoup voir
ces negociations aboutir. Celles sont en effet Ies voeux bien sinceres de tous Ies
hommes politiques belges avec qui j ' ai eu I' occasion de m'entretenir de Ia situation :
"La Belgique, me repetait ces jours-ci un personnage officiel, est profondement
reconaissant au roi de tres grands sacrifices personnels qu'il a faits pour le Congo,
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ainsi que des voies natureHes et des debouches assurement tn':s importants qu' il a
ouverts au commerce et a !'industrie belges en Afrique; mais neanmois elle ne
voudrait pas voir le Souverain de l' Etat independant engager le pays, pour
sauvegarder ses interets coloniaux dans des complications intemationales dont on ne
saurait prevoir les consequences et que la Belgique redoute par dessus tout. Nous
avons foi dans la sagesse et dans la prudence bien connues de notre Souverain; nous
l' avons vu plus d'une foi faire taire ses preferences, et meme des interets particuliers,
devant les desirs et les voeux de la nation; et c'est pour cela que nous aimons a croire
que Sa Majeste n' oubliera pas qu' il n'y a entre la Belgique et l ' Etat independant
qu' une union exclusivement personelle, et qu'Elle n'entraînera pas notre pays dans
des aventures lointaines d'ou il ne pourrait sortir qu' amoindri". Ce sentiment des
spheres gouvemamentales belges - qu'il ne faut pas confondre avec la petite phalange
des fonctionnaires congolais - est partage par les classes dirigeantes et par la grande
majorite du pays : aussi, lorsque le Ministre des Affaires etrangeres du royaume, M. le
Comte de Merode-Westerlov, dut repondre, dans la seance du 1 2 Juin dernier, a une
interpellation de Mr.Jansson sur les affaires congolaises, prit-il bien soin de rappeler
que cette union personelle des deux Etats resultait en effet des mesures votees par le
Parlement : "Le Gouvemement, ajoutait-il, veillera a ce qu'elle soit maintenue, et la
Chambre peut etre certaine qu' il ne negligera a ce propos aucun de ses devoirs".
Le Gouvemement et la nation belges semblent donc etre bien d' accord pour
desirer la solution pacifique indifferent qui divise depuis si longtemps deja, I' Etat
independant et la France. Un tres prochain avenir nous apprendra si le Roi, qui est tres
enlier et tres autoritaire, des qu'il s'agit du Congo, voudra tenir compte de cet etat de
l' oppinion en Belgique. S' il persistait dans ses ex.igences, et qu' il voulut maintenir
envers et contre tous le traite anglo-congolais du 1 2 mai, la France n'hesiterait pas a
aller de l' ava.nt. Elle demanderait immooiatement au Cabinet de Bruxelles pourquoi il
laisse mettre a la disposition d' une politique manifestement hostile a un pays arni la
diplomatie, l' armee et les finances de la Belgique; elle ex.igerait le rappel des officiers
belges qui sont au service de l' Etat independant, et au besoin, elle ferait appuyer ses
pretentions non seulement par les troupes de renfort qui, sous les ordres du
commandant Monteil, sont a la veille de s'embarquer pour l' Afrique, mais par
l ' envoi, dans 1' embouchure du Congo, de quelques cannonieres qui mettraient
aussitât en etat de blocus l' Etat independant.
Celles sont du moins les declarations que me faisait, avant-hier encore, mon
collegue, M. Bouree, et je les rapporte textuellement a Votre Excellence, en ajoutant
qu'on espere encore quf: les choses n'en arriveront pas Ia. et que les envoyes du roi
Uopold a Paris sauront trouver, d' accord avec le Gouvemement de la Republique, un
terrain de conciliation destine a faciliter la conclussion d'un accord definitif et durable
entre les deux Etats.
Les Belges, m' a-t-ii ete dit au Departement des Affaires Etrangeres du Congo,
comptent beaucoup pour amener cet accord, �ur la declaration signee par M. Casimir
Perier, dont il a ete question plus haut, et des termes de laquelle il resulte que la
France a pris formellement l ' engagement d'avoir recours a l' intervention d'un arbitre.
On ne voudra pas, selon eux, laisser mettre en discussion un acte signe par le chef
actuel de l'Etat, et a defaut d' une entente, le Gouvemement de la Republique
consentira certainement a recourir a un arbitrage.
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En portant ce qui precede a la conaissance de Yotre Excellence, j ' ai l'honneur
de Vous renouveler les assurances de ma tres haute eonsideration.
ss. G. Bengescu

5. Raportul ministrului Bengescu analizează acordul, încheiat la 14 august
1 894, ce reglementa frontierele între Franţa şi Statul Independent Congo.
Legation Royale de Roumanie
No. 8 13, Bruxelles, le 1 7 aout 1 894
Son Excellence, Monsieur Al. Lahovary, Ministre des Affaires Etrangeres,
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint a Yotre Excellence le texte de
l' arrangement intervenu entre la France et l' Etat independant du Congo, relativement
a la delimitation de leurs possession respectives.
Cet arrangement, qui assure a la France l' extension de ses colonies dans le
Congo jusqu' aux limites de ce fleuve avec le bassin du Nil, comprend deux parties:
l' une relative aux difficultees en suspences, depuis de longues annees, entre les deux
Etats, concemant les frontieres franco-congolaises, dans le Haut-Oubangui; l' autre,
consacree aux questions soulevees par la convention anglo-congolaise du 1 2 mai.
Par l' article 1 er de l' accord du 14 aout, l' Etat du Congo voit sa frontiere
septentrionale reportee du 4e parallele au thalweg du M' Bomou - c' est-a-dire
remontee de plus d'un degre. La France, voulant tenir compte a l' Etat independant
des sacrifices qu' il avait faits pour s'etablir et de developper dans ces regions, a
sonsenti a aller au dela des concessions qu'elle avait d' abord arretees en principe, et
dont j ' ai eu l' nonneur de vous entretenir dans mon precooant rapport : c'est a dire
qu'elle a substitue au cours de M' Bili, affluent de droite du M' Bomou, et qui coule de
l ' est a l'ouest, a peu pres a mi distance du M' Bomou et de l' Ouelle, le thalweg du
M' Bomou, comme frontiere septentrionale de l'Etat independant. Mais elle s'est
reserve par l' article 2, le droit de police sur les eaux de M' Bomou, avec droit de suite,
sur la rive gauche, en cas de flagrant delit, et meme, au besoin, avec droit de passage
sur la rive gauche, pour assurer ses communications le long de la riviere.
L' article 3 stipule que les postes etablis par l' Etat independant au nord du
M ' Bomou - c'est a dire les postes de Yakoma, Bangasso, Rafa1, Semio - seront
remis aux agents fran9ais, sans qu'il soit prevu de ce chef aucune indemnite.
La seconde partie de 1' arrangement concerne la convention anglo-congolaise
du 1 2 mai, qui avait souleve tant d'emotion a Paris, et contre laquelle la Porte avait
proteste, de son cote. L' Etat independant, aux termes de l' accord qui a ete signe mardi
avec la France, renonce a toute occupation, a tout droit de baii sur le Bhr El Ghazal.
Son action eventuelle sera desormais restreinte a !'est du 30° degre, et au sud d' une
ligne passant par le parallele 5°30' situee au nord de l' Etat sur le Nil, jusqu'au poste
de Lado, .:;i bien qu' en fin de compte, l' Etat independant conserve malgre cette
renonciation, son acces vers le Nil.
Les ratifications de l' arrangement ci-desus devront etre, aux termes de l'article
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5, echangees a Paris, dans le delai de 3 mois, et plus tot, si faire se peut.
On assure que cet accord entre la France et l' Etat independant a ete signe avec
l' assentiment de 1' Angleterre : mais il ne faut pas perdre de vue d' autre part que la
question des droits de 1' Angleterre sur le Nil reste intacte. Deja le "Times" declare
que "le titre du bailleur ne peut etre affecte par la modification suivant laquelle le
preneur du baii n'entre pas en possession" - et se demande si 1' Angleterre ne va pas
occuper effectivement le territoire auquel l ' Etat du Congo a volontairement renonce.
D' autres joumaux anglais annoncent soit une protestation de la Grande
Bretagne contre certaines stipulations du traite du 1 4 aout, soit une serie de questions
qui doivent etre immediatement adressees a ce sujet a sir Edward Grey. Mon collegue
de Londres, mieux en mesure que moi de savoir exactement ce qui va se passer, ne
manquera certainement pas de Vous faire connaître comment le Gouvemement et
l' opinion publique ont accueilli la convention franco-congolaise du 1 4 aout, et quelle
va etre 1' attitude de 1' Angleterre en presence de ce traite, qui semble avoir praduit un
impression des plus favorables aussi bien en France qu'en Belgique.
En portant ce qui precede a la conaissance de Votre Excellence, j ' ai l ' honneur
de Vous renouveler les assurances de ma tres haute consideration.
ss.G. Bengescu
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